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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ข้อสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สาระท่ี  3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐาน 
                      ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
ป.6/1  ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอ 
         ด้วยการพูด/ การเขียน 
 

 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
Cloze Test and Situations  
 
 

 
 
 
 
 
 
In this part, you have to choose the best answer to complete the passage. 

ข้อสอบในส่วนนี้ นักเรียนจะต้องเลือกค าตอบที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเติมข้อความให้สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.    1. have sat    2. sat down 

3. sitting up     4. are sitting down 
เฉลยข้อ 2 
 
2.          1. Has     2.had 

 3. have to    4. Having 
เฉลยข้อ 4 

 

3.  1. As     2. or 
 3. but     4. So 

เฉลยข้อ 4 

In 1967 the foreign ministers of Indonesia, Malaysia, the Philippines,Singapore 
and Thailand ___ (1) _____together in Bangkok, Thailand. Theyagreed to start the 
ASEAN. The ASEAN now_____(2) ______ten countries.The ASEAN Economic Community 
(AEC) will be the goal of joining by 2015.People in the ASEAN Community meet and 
talk in English___(3) _       Thai students need to practice speaking English. If we speak 
English well, we____(4) _____ talk to more people from other countries more easily. 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
4.   1. are     2. can 

3. are not    4. Cannot 
เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 3.1 ป.6/1 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
 

                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.  1. fruits     2. animals   

3. flowers    4. water 

เฉลยข้อ 2 
 
2.  1. sources    2. plants   

3. people    4. problems 

เฉลยข้อ 4 
  
3.  1. higher    2. cheaper   

3. nicer     4. safer 

เฉลยข้อ 1 
  

          We all can help take care of nature and the world around us. It is very 
important so people and ____(1)_____ can live happily. The world is having several 
__(2)__ . For example, the weather is changing and the summer is warmer. Why 
does it happen? People drive more cars everywhere. Cars use oil and that makes 
the levels of carbon dioxide in our world __(3)__. If we ride our bicycles or walk, 
our world can go __(4)__ or be cleaner. The world can be better if we all help. 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

4.  1. pink     2. yellow   

3. green    4. purple  

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 3.1 ป.6/1 

(O-NET  ปีการศึกษา 2560) 

An old man gets on the bus. There is no seat for him. You want to give him your seat.            

                                  
 

 What should you say to him? 
 1. Is this your seat?  
 2. Can you sit down? 
 3. Would you like to sit?  
 4. Do you like your seat? 

เฉลยข้อ 3 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 3.1 ป.6/1 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2560) 
You are waiting for a bus. You want to know when the bus comes.  
      

 

What should you ask? 
1. What bus goes downtown?  
2. Is that the time? I must go. 
3. I’m sorry. Do you have time? 
4. Excuse me. What time is the next bus? 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 3.1 ป.6/1 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2560) 

 

 

 

    
 1. Cheers!  

 2. That’s okay! 
 3. Thank you!  
 4. Congratulations! 

เฉลยข้อ 4 

 

 

 

       Rose : You look very happy.  
       Ben :  I am. I got an A in English, 
       Rose: ______________. 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 3.1 ป.6/1 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2560) 

 

 

 
  1. What does she teach? 

 2. Are you doing homework? 
 3. What is your favorite subject? 
 4. Are you studying for the tests? 

เฉลยข้อ 3 

 
 

******************************************** 
  
 

 

      Molly : _______  
      Nancy : I like science.  
 


